
Vedtekter for Yara stipend. 
Vedtatt  7.4.2010. 
 
 
§ 1 FORMÅL 
Stipendets formål er å fremme rekruttering til fagfeltet Plantevitenskap og relaterte fagområder 
ved UMB. Stipendet skal tildeles studenter som arbeider med sin mastergrad innen 
Plantevitenskap, eller tilgrensende fagområder som f.eks  bruk av planter som fôr. Yaras stipend 
skal stimulere FOU som bidrar til å styrke en bærekraftig norsk matproduksjon og heve kvaliteten 
på norsk mat. 
 
 
§ 2 STYRE FOR STIPENDET 
Styret består av 5 representanter: 2 oppnevnt av Yara Norge AS og 2 oppnevnt av UMB. Den femte 
representanten oppnevnes fra Yara, men skal ikke være tilsatt ved Yara eller UMB. Endringer i 
vedtektene skal godkjennes av Yara Norge AS. 
 
 
§ 3 ADMINISTRASJON AV STIPENDET 
Innstilling og tildeling vedtas av styret. Stipendet administreres av Yara Norge AS ved styrets 
leder. Leder skal være en av Yaras representanter i Styret 
 
 
§ 4 FORDELING AV STIPENDETS  AVKASTNING 

1. Stipendets kapital er årlig maks. 200 000 kroner. 
2. Styret kan tildele inntil 4 stipender på maks. 50 000 kroner til hver student for å fremme 

studentens  masteroppgave.  
3. Om innkomne søknader ikke kvalifiserer til stipend vil ikke midlene overføres til neste års 

budsjett. 
 
 
§ 5 PRAKTISK GJENNOMFØRING 

1. Målgruppe: Studenter som er i ferd med å velge tema for sin masteroppgave (4. studieår).  
2. Alle som ønsker å motta stipend fra Yara må sende inn skriftlig søknad til styret innen 

annonserte tidsfrister.  
3. Søknaden må inneholde en plan for bruken av stipendmidlene, samt budsjett eller 

kostnadsoverslag.  
4. Halvparten av stipendet utbetales ved tildelingen. Resterende 50 % av stipendet utbetales 

når masteroppgaven er sensurert med bestått karakter.  
5. Stipend utbetales direkte fra Yara til mottaker av stipendet. 

 
 
§ 6 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STIPEND 

1. Stipendet skal tildeles på bakgrunn av en vitenskaplig vurdering.  
2. Tverrfaglighet og integrering av fagdisipliner tilgrensende plantevitenskap er positivt for 

studentens muligheter for tildeling fra Yaras stipend.  
3. Studentens faglige prestasjoner ved søknadstidspunktet vil bli vektlagt i en 

helhetsvurdering.  
4. Kontakt med norske landbruksbedrifter og deres FOU-avdelinger vil bli vektlagt i 

vurderingen av søknaden. 



5. Søkere må hovedsakelig bo og virke i Norge. 
 

 
§7 PLIKTER FOR MOTTAKER AV STIPENDET OG KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ DISSE 
Plikter 

1. Midlene skal brukes i samsvar med det formålet som er angitt i søknaden. 
2. Mottaker fremlegger rapport med kort beskrivelse av hva stipendet er brukt til, og en 

bekreftelse på at midlene er brukt i samsvar med formålet. 
3. Masteroppgaven skal presenteres for stipendets styre og Yara Norge etter studiets 

avslutning.  
4. Yara har rett til å bruke resultatene fra masteroppgaven i kommunikasjon/markedsføring 

etter de regler som gjelder for bruk av slike resultater ved UMB. 
 

 
§8 KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ AVTALE 

1. Dersom tildelte midler ikke brukes i samsvar med det formålet som er angitt i søknaden, 
kan stipendets styre kreve hele eller deler av det utbetalte stipend tilbakeført.  

 

 


